
 
LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET  
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 juli 2019 

VAN HILLEGOM  
 
 
 

Status Definitief 
 

Openbaar Ja 
 

Aanwezig Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Mevr. C.B. Baauw, secretaris; Dhr. A. van 

Erk, burgemeester; Mevr. K. Hoekstra, wethouder ;Dhr. J. van Rijn, wethouder 
 

Afwezig Dhr. A. de Jong, wethouder 

 
 
 
 

 

Zaak / doc nr  Z-19-085256 - 208526 

Onderwerp  Algemeen Privacybeleid Hillegom 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Juridische Zaken 

Het College van  1. Het Privacybeleid vast te stellen; 

burgemeester en wethouders  2. De bijgevoegde raadsbrief inzake het Privacybeleid vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet 
  AVG (UAVG) zijn van kracht en worden vanaf 25 mei 2018 door de Autoriteit 
  Persoonsgegevens (AP) gehandhaafd. Kern van de AVG is: de burger staat 
  centraal, krijgt de regie over het delen van hun persoonsgegevens met derden 
  terug en heeft zeer veel mogelijkheden gekregen om haar rechten af te 
  dwingen. Voor de gemeenten betekent dit dat er aanvullende 
  beheersmaatregelen getroffen moeten worden, ook op het gebied van rollen en 

  verantwoordelijkheden. Het voorliggende privacybeleid voorziet hierin. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-089492 - 216722 

 
 

Onderwerp  Bouwheerovereenkomst IKC Hillegom Vosselaan/Weerlaan 

Portefeuillehouder  Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling  TM JOSVC 

Het College van  1. De 'bouwheerovereenkomst huisvesting IKC Hillegom' af te sluiten; 

burgemeester en wethouders  2. Volmacht te verlenen aan wethouder F. van Trigt om voor en namens de 

besluit  burgemeester van Hillegom de bouwheerovereenkomst huisvesting IKC Hillegom 

  te ondertekenen. 

Samenvatting  De gemeenteraad heeft op 20 september 2018 besloten krediet beschikbaar te 
  stellen voor de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom op de 
  locatie Weerlaan/Vosselaan. Het bouwheerschap van het nieuw te bouwen IKC 
  ligt conform artikel 103, lid 1 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) bij 
  Sophia Scholen, het Bevoegd gezag. In de bouwheerovereenkomst huisvesting 
  IKC Hillegom worden de afspraken vastgelegd omtrent het realiseren van het 
  nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom op de locatie 

  Weerlaan/Vosselaan. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-089516 - 216800 

 
 

Onderwerp  opstellen huisstijlhandleiding + actualisatie huisstijl 

Portefeuillehouder  Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling  TM Communicatie 

Het College van  Akkoord te gaan met het 

burgemeester en wethouders  1. het voorstel tot actualisatie van het huidige logo. 

besluit  2. een keuze te maken uit een van de twee voorgestelde varianten. 
   



Samenvatting  Een goed een eenduidig doorgevoerde huisstijl is belangrijk voor een 
  professioneel imago. Zo ook voor de gemeente Hillegom. Een goed 
  doorgevoerde huisstijl zorgt voor herkenbaarheid bij de verschillende 
  doelgroepen zoals bijvoorbeeld inwoners en ondernemers. 
  De afgelopen jaren ontbrak het de gemeente Hillegom aan een actueel 
  huisstijlhandboek. In het huisstijlhandboek staat beschreven hoe we binnen het 
  grote arsenaal aan communicatiemiddelen omgaan met de huisstijl. Denk hierbij  
  aan het gebruik van wapen, lettertypen en kleuren. Door het ontbreken van dit 
  handboek zijn er de afgelopen jaren verschillende afwijkingen in het doorvoeren 
  van de oorspronkelijke huisstijl opgetreden. HLTsamen laat om deze reden een 
  nieuw huisstijlhandboek opstellen. Hierbij is direct gekeken of de huisstijl wat 
  opgefrist kan worden, zodat deze ook weer een aantal jaren vooruit kan. 
  Uitgangspunt hierbij is een subtiele verandering, gebaseerd op het huidige logo 
  (wapen met gemeentenaam). Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met 

  het voorstel tot aanpassing van het huidige wapen en logo. 

Besluit  

Akkoord (Ongewijzigd besloten): akkoord met beslispunt 1.: Actualisatie logo. 

Beslispunt 2.: Keuze is gemaakt voor voorstel 1. Dit is een variant die bij de 

huidige vorm van het logo blijft gehandhaafd.   

Zaak / doc nr 

 

Z-19-089478 - 217002  

Onderwerp  Uitnodigingen en afgelegde bezoeken 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van  Dhr. van Erk: 

burgemeester en wethouders  - Openingshandeling 1
e
 paal Ringoevers deelplan 4 gedaan 

besluit  - Met het college de wijk Meer en Dorp 3 in geweest 

  Dhr. De Jong: 

  - Met het college de wijk Meer en Dorp 3 in geweest  
 

Dhr. Van Trigt:  
- Met het college de wijk Meer en Dorp 3 in geweest 

- Samenspeelpresentatie van de muziekschool bijgewoond 
- Afscheid gemeentesecretaris van Lisse bijgewoond 

- Eindejaarsbijeenkomst directeuren basisscholen bijgewoond 

- Sport-en beweegfestival bijgewoond 
 

Dhr. Van Rijn:  
- Uniforme dienstverleningsovereenkomst afval en grondstoffen getekend 

- Met het college de wijk Meer en Dorp 3 in geweest 

- Werkbezoek gebracht aan textielbeheerder Wieland 

- Strategiebijeenkomst Dunea bijgewoond 
 

Mevr. Hoekstra:  
- Openingshandeling wandelpad Horstendaal/Saanenduin naar de Weeligenberg 
verricht  
- Met het college de wijk Meer en Dorp 3 in geweest 

- Persmoment elektrische graafmachine bijgewoond 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-089030 - 218091 

 
Onderwerp Aanbieding rapportage SPW 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM WMO en Participatie 

 
Het College van     1. Kennis te nemen van de brief van het DB van de GR KDB d.d. 10 juli 2019 en 

burgemeester en wethouders     de bijbehorende rapportage Servicepunt Werk;  
besluit 2. De raadsbrief als opgenomen in de bijlage vast te stellen. 

 
Samenvatting Eerder is de raad geïnformeerd over de stand van zaken bij het Servicepunt 

Werk (SPW) naar aanleiding van een anonieme brief van bezorgde inwoners en 

een kritisch artikel in het Leidsch Dagblad. Het Dagelijks bestuur GR KDB heeft 

opdracht gegeven om intern onderzoek te doen. De rapportage van dit 

onderzoek is gereed. In de bijgevoegde reactie van het dagelijks bestuur staan 

de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit deze rapportage. 

Met de bijgevoegde raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de reactie van 

het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin en 

Bollenstreek (GR KDB). 



 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten); de rapportage wordt ter inzage bij de griffie gelegd.   

 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-089478 - 218495 

 
Onderwerp Rondvraag 

 
Portefeuillehouder 

 
Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

 
Het College van Verkenning oprichting streekomroep: Raadsbrief akkoord met 2 bijlagen:  

burgemeester en wethouders bestuurlijke reactie + vernieuwingsonderzoek. Verzoek aan griffie om deze brief 

besluit en bijlagen uiterlijk 17 juli te versturen aan de raadsleden. 

 
Samenvatting 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


